
 
 

Зміна тарифів з 22.04.2022 
 

1. Пакет послуг «Кредитка»0 (для продукту «Картка «Велика п'ятірка») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розм
ір 

тари
фу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 
неактивного рахунку 

50 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 
якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 
поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 
у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 
національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 180 
календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 
винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 
якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 
неактивного рахунку 

75 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 
якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 
поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 
у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 
національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 90 
календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 
винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 
якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 
Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.2.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання 
платіжної картки (з 

ПР) 

15 грн. - 
3.2.5

. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної 

картки (з ПР) 

1% + 5 

грн. 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.1. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 
(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUB, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1
. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (валюта 

транзакції USD, EUR, GBP, 

CHF, RUB, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 
ПК в валюту рахунку 

(інші валюти)/ 

миттєву конверсію 

валют (DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 
конверсію валют (DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку засобами 

GSM-банкінгу, за 30 
днів  

Входит

ь у 

вартіст

ь 
Пакету 

послуг 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 
здійснення оплати за 

послугу. Послуга 

підключається за 

бажанням Клієнта. 
Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 
рахунку за допомогою 

повідомлень у 

текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 
мобільного телефону 

Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 
засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 

5.1. 
Надання інформації по 
рахунку засобами GSM-

банкінгу, за 30 днів  

20 грн. 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги при наявності 

за рахунком 

використаної 

кредитної лінії на дату 
списання комісії та 

наявності на рахунку 

коштів для оплати 

послуги. При відсутності 
оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 

здійснення оплати за 
послугу. Послуга 

підключається за 

бажанням Клієнта. 

Сервіс «GSM-Banking» 
призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 

рахунку за допомогою 

повідомлень у 
текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 

мобільного телефону 



на власний розсуд Банку. Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 

засобів інформування, 
зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 
0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне 

оскарження трансакції             

 

 
 

Пакет послуг «Кредитка»0 (для продукту «Pudra card») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розм
ір 

тари
фу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 

50 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 
валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 
рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 180 
календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 
списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 
тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 
валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 
рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 90 
календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 
списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 
тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 
Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.2.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання 
платіжної картки (з 

ПР) 

15 грн. - 
3.2.5

. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної 

картки (з ПР) 

1% + 5 

грн. 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.1. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 
(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUB, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1
. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (валюта 

транзакції USD, EUR, GBP, 
CHF, RUB, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 
ПК в валюту рахунку 

(інші валюти)/ 

миттєву конверсію 

валют (DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.2

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 
валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку засобами 
GSM-банкінгу, за 30 

днів  

Входит

ь у 

вартіст
ь 

Пакету 

послуг 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 
автоматично з дати 

здійснення оплати за 

послугу. Послуга 

підключається за 
бажанням Клієнта. 

Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 
рахунку за допомогою 

повідомлень у 

текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 

5.1. 

Надання інформації по 

рахунку засобами GSM-

банкінгу, за 30 днів  

20 грн. 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги при наявності 

за рахунком 

використаної 
кредитної лінії на дату 

списання комісії та 

наявності на рахунку 

коштів для оплати 
послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 

здійснення оплати за 
послугу. Послуга 

підключається за 

бажанням Клієнта. 

Сервіс «GSM-Banking» 



мобільного телефону 

Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 
засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 

призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 

рахунку за допомогою 

повідомлень у 
текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 

мобільного телефону 

Клієнта або пуш-
повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 

засобів інформування, 
зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 
0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне 

оскарження трансакції             

 
 
 

Пакет послуг «Кредитка»0 (для продукту «Картка «Lime Card») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розм
ір 

тари
фу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 
неактивного рахунку 

50 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 
якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 
поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 
у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 
національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 180 
календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 
винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 
якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 
неактивного рахунку 

75 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 
якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 
поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 
у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 
національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 90 
календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 
винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 
якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 
Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.2.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання 
платіжної картки (з 

ПР) 

15 грн. - 
3.2.5

. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної 

картки (з ПР) 

1% + 5 

грн. 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.1. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 
(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUB, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1
. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (валюта 

транзакції USD, EUR, GBP, 

CHF, RUB, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 
ПК в валюту рахунку 

(інші валюти)/ 

миттєву конверсію 

валют (DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 
конверсію валют (DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку засобами 

GSM-банкінгу, за 30 
днів  

Входит

ь у 

вартіст

ь 
Пакету 

послуг 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 
здійснення оплати за 

послугу. Послуга 

підключається за 

бажанням Клієнта. 

5.1. 

Надання інформації по 

рахунку засобами GSM-

банкінгу, за 30 днів  

20 грн. 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги при наявності 

за рахунком 

використаної 

кредитної лінії на дату 
списання комісії та 

наявності на рахунку 

коштів для оплати 

послуги. При відсутності 



Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 

рахунку за допомогою 
повідомлень у 

текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 

мобільного телефону 
Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 
засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 

здійснення оплати за 

послугу. Послуга 
підключається за 

бажанням Клієнта. 

Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 
надання Клієнту 

інформації про стан 

рахунку за допомогою 

повідомлень у 
текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 

мобільного телефону 

Клієнта або пуш-

повідомлень через 
мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 

засобів інформування, 

зокрема через 
месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 
0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне 

оскарження трансакції             

 
 
 
 

Пакет послуг «Кредитка»0 (для продукту «Картка «Marsala Card») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розм
ір 

тари
фу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 

50 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 
коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 
визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 
менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 
рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 
подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 

національній валюті. 
Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 180 

календарних днів не 
було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 
винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 
списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 

якщо до поточного 
рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 
коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 
визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 
менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 
рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 
подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 

національній валюті. 
Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 90 

календарних днів не 
було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 
винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 
списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 

якщо до поточного 
рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 
Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.2.5. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання 

платіжної картки (з 
ПР) 

15 грн. - 
3.2.5
. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 
використання платіжної 

картки (з ПР) 

1% + 5 
грн. 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 

(валюта транзакції 
USD, EUR, GBP, CHF, 

RUB, PLN) 

1% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 
валюту рахунку (валюта 

транзакції USD, EUR, GBP, 

CHF, RUB, PLN) 

2% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 
(інші валюти)/ 

миттєву конверсію 

валют (DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2
. 

Плата за конвертацію 
валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне 



безпідставне оскарження трансакції             оскарження трансакції             

 

 
 
 

Пакет послуг «Кредитка»0 (для продукту  «Просто карта») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розм
ір 

тари
фу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 

50 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 
валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 
рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  
протягом 180 

календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 
списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 
тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 
кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 
валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 
рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  
протягом 90 

календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 
т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 
списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 
тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з 

ПК). 
Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.4.1. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 
ПК в валюту рахунку 

(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUB, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (валюта 

транзакції USD, EUR, GBP, 
CHF, RUB, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію 
валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 

(інші валюти)/ 

миттєву конверсію 

валют (DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.2

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 
валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку засобами 

GSM-банкінгу, за 30 

днів  

Входит
ь у 

вартіст

ь 

Пакету 

послуг 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 
здійснення оплати за 

послугу. Послуга 

підключається за 

бажанням Клієнта. 
Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 
рахунку за допомогою 

повідомлень у 

текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 
мобільного телефону 

Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 
засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 

5.1. 

Надання інформації по 

рахунку засобами GSM-
банкінгу, за 30 днів  

20 грн. 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги при наявності 

за рахунком 

використаної 
кредитної лінії на дату 

списання комісії та 

наявності на рахунку 

коштів для оплати 
послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 

автоматично з дати 
здійснення оплати за 

послугу. Послуга 

підключається за 

бажанням Клієнта. 

Сервіс «GSM-Banking» 
призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 

рахунку за допомогою 
повідомлень у 

текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 

мобільного телефону 
Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 



засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 
0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 
безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне 
оскарження трансакції             

 

 
Пакет послуг «Кредитка»0 (для продукту «Кредитна картка «Класична») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розм
ір 

тари
фу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 
поточного рахунку 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 
рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 

50 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 
починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 
неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 
тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 
рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 
МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 
рахунок, за яким  

протягом 180 

календарних днів не 

було виконано жодної 
прибуткової або 

видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 
нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 
залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 
депозити (вклад та 

проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн. 

Плата стягується в 

перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 
починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 
неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 
тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 
рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 
МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 
рахунок, за яким  

протягом 90 

календарних днів не 

було виконано жодної 
прибуткової або 

видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 
нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 
залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 
депозити (вклад та 

проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 
Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 

3.2.5. 

В касах відділень АТ 
«ТАСКОМБАНК» без 

використання 

платіжної картки (з 

ПР) 

Не 

тарифік

ується 

- 
3.2.5

. 

В касах відділень АТ 

«ТАСКОМБАНК» без 

використання платіжної 
картки (з ПР) 

1,5% + 15 

грн. 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.4.1. 

Плата за конвертацію 
валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 

(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 
RUB, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.1

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (валюта 
транзакції USD, EUR, GBP, 

CHF, RUB, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.4.2. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по 

ПК в валюту рахунку 

(інші валюти)/ 
миттєву конверсію 

валют (DCC) 

3% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.4.2

. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 
валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC) 

4% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 
по рахунку засобами 

GSM-банкінгу, за 30 

днів  

Входит

ь у 
вартіст

ь 

Пакету 

послуг 

Щомісячно, авансом, в 

дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 
надається. Відновлюється 

автоматично з дати 

здійснення оплати за 

послугу. Послуга 
підключається за 

бажанням Клієнта. 

5.1. 

Надання інформації по 

рахунку засобами GSM-
банкінгу, за 30 днів  

20 грн. 

Щомісячно, авансом, в 

дату підключення 

послуги при наявності 

за рахунком 
використаної 

кредитної лінії на дату 

списання комісії та 

наявності на рахунку 
коштів для оплати 

послуги. При 

відсутності оплати, 

послуга не надається. 
Відновлюється 

автоматично з дати 

здійснення оплати за 

послугу. Послуга 
підключається за 

бажанням Клієнта. 

Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 
інформації про стан 

рахунку за допомогою 



повідомлень у 

текстовому форматі 

SMS на 

Зареєстрований номер 

мобільного телефону 
Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 
засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , 

обраними на власний 
розсуд Банку. 

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за безпідставне 

оскарження трансакції             

 
 
 

 

Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)0
 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/пос

луги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 
поточного рахунку 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 
рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата 

за обслуговування 

неактивного 
рахунку 

50 грн 

Плата стягується в 
перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 
починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 
неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 
за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 
рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 
МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 
рахунок, за яким  

протягом 180 

календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 
видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 
нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 
залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 
проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн 

Плата стягується в перший 
робочий день кожного 

місяця з позитивного 

залишку коштів. Плата 

стягується, починаючи з 
місяця, наступного за 

місяцем, в якому рахунок 

було визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку менше 

ніж розмір тарифу, 

щомісячна плата за 

неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній валюті 
комісія стягується у валюті 

рахунку для подальшого 

продажу на МВРУ та 

зарахування на рахунок 
доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  протягом 
90 календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або видаткової 

операції (в т.ч. за 

допомогою платіжної 
картки), за винятком 

операцій нарахування 

відсотків і списання 

комісійних винагород. 
Плата списується з 

позитивного залишку 

коштів. Даний тариф не 

застосовується, якщо до 
поточного рахунку 

прив'язані депозити (вклад 

та проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з ПК). 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

3.3.1. 

Плата за 
конвертацію 

валюти транзакції 

по ПК в валюту 

рахунку (валюта 

транзакції USD, 
EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

1% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.3.1

. 

Плата за 

конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 
валюту рахунку 

(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

2% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.3.2. 

Плата за 

конвертацію 

валюти транзакції 
по ПК в валюту 

рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют 
(DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.3.2

. 

Плата за 

конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 
валюти)/ миттєву 

конверсію валют 

(DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку 

засобами GSM-
банкінгу, за 30 

днів  

10 грн 

Щомісячно, авансом, в 

дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 
надається. Відновлюється 

автоматично з дати 

здійснення оплати за 

послугу. 

Послуга підключається 
автоматично при 

оформленні поточного 

рахунку з використанням 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку засобами 

GSM-банкінгу, за 30 

днів  

20 грн 

Щомісячно, авансом, в дату 

підключення послуги. При 

відсутності оплати, послуга 

не надається. 
Відновлюється автоматично 

з дати здійснення оплати за 

послугу. 

Послуга підключається 

автоматично при 
оформленні поточного 

рахунку з використанням 

електронних платіжних 



електронних платіжних 

засобів. 

Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 
інформації про стан 

рахунку за допомогою 

повідомлень у 

текстовому форматі SMS 
на Зареєстрований номер 

мобільного телефону 

Клієнта або пуш-

повідомлень через 
мобільний додаток 

Банку, та Додаткових 

засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 
на власний розсуд Банку. 

засобів. 

Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для надання 

Клієнту інформації про стан 

рахунку за допомогою 
повідомлень у текстовому 

форматі SMS на 

Зареєстрований номер 

мобільного телефону 
Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток Банку, 

та Додаткових засобів 
інформування, зокрема 

через месенджери , 

обраними на власний 

розсуд Банку. 

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

 
 
 

Пакет послуг «Платівка»0 (для продукту «Картка «Obsidian Card») 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/пос

луги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата 
за обслуговування 

неактивного 

рахунку 

50 грн 

Плата стягується в 

перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 
коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 
визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 
менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 

за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 
рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 
подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в 

національній валюті. 
Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  

протягом 180 

календарних днів не 
було виконано жодної 

прибуткової або 

видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 
винятком операцій 

нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 
списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 

тариф не застосовується, 

якщо до поточного 
рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 

проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 

Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн 

Плата стягується в перший 

робочий день кожного 

місяця з позитивного 

залишку коштів. Плата 
стягується, починаючи з 

місяця, наступного за 

місяцем, в якому рахунок 

було визначено, як 
неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 

поточному рахунку менше 

ніж розмір тарифу, 
щомісячна плата за 

неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 
рахунків в іноземній валюті 

комісія стягується у валюті 

рахунку для подальшого 

продажу на МВРУ та 
зарахування на рахунок 

доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 
рахунок, за яким  протягом 

90 календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або видаткової 
операції (в т.ч. за 

допомогою платіжної 

картки), за винятком 

операцій нарахування 

відсотків і списання 
комісійних винагород. 

Плата списується з 

позитивного залишку 

коштів. Даний тариф не 
застосовується, якщо до 

поточного рахунку 

прив'язані депозити (вклад 

та проценти за вкладом 
виплачуються на ПР з ПК). 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

3.3.1. 

Плата за 

конвертацію 

валюти транзакції 

по ПК в валюту 
рахунку (валюта 

транзакції USD, 

EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.3.1
. 

Плата за 

конвертацію валюти 
транзакції по ПК в 

валюту рахунку 

(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 
RUR, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.3.2. 

Плата за 
конвертацію 

валюти транзакції 

по ПК в валюту 

рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 
конверсію валют 

(DCC) 

3% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.3.2

. 

Плата за 

конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 
валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют 

(DCC) 

4% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

 
 
 

Пакет послуг «Платівка+»0
 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 



№ 
п/п 

Назва 

операції/пос
луги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 

операції/посл
уги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата 

за обслуговування 

неактивного 
рахунку 

50 грн 

Плата стягується в 
перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 

починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 
за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 
рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 
рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  
протягом 180 

календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 
видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 

нарахування відсотків і 
списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 
тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 
проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн 

Плата стягується в перший 
робочий день кожного 

місяця з позитивного 

залишку коштів. Плата 

стягується, починаючи з 

місяця, наступного за 
місяцем, в якому рахунок 

було визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 
поточному рахунку менше 

ніж розмір тарифу, 

щомісячна плата за 

неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній валюті 
комісія стягується у валюті 

рахунку для подальшого 

продажу на МВРУ та 

зарахування на рахунок 

доходів банку в 
національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  протягом 

90 календарних днів не 
було виконано жодної 

прибуткової або видаткової 

операції (в т.ч. за 

допомогою платіжної 
картки), за винятком 

операцій нарахування 

відсотків і списання 

комісійних винагород. 

Плата списується з 
позитивного залишку 

коштів. Даний тариф не 

застосовується, якщо до 

поточного рахунку 
прив'язані депозити (вклад 

та проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з ПК). 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

3.3.1. 

Плата за 

конвертацію 
валюти транзакції 

по ПК в валюту 

рахунку (валюта 

транзакції USD, 
EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

1% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.3.1

. 

Плата за 

конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 

валюту рахунку 
(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

2% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 
надання послуги 

3.3.2. 

Плата за 

конвертацію 

валюти транзакції 
по ПК в валюту 

рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют 

(DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.3.2

. 

Плата за 
конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 
конверсію валют 

(DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку 

засобами GSM-
банкінгу, за 30 

днів  

5 грн./15 

грн. 

Щомісячно, авансом, в 
дату підключення 

послуги. При відсутності 

оплати, послуга не 

надається. Відновлюється 
автоматично з дати 

здійснення оплати за 

послугу. 

Послуга підключається 
автоматично при 

оформленні поточного 

рахунку з використанням 

електронних платіжних 
засобів. 

Сума комісії чергується: 

перший місяць - 5 грн., 

наступний - 20 грн., 

потім 5 грн. і т.д. 
Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для 

надання Клієнту 

інформації про стан 
рахунку за допомогою 

повідомлень у 

текстовому форматі SMS 

на Зареєстрований номер 
мобільного телефону 

Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток 
Банку, та Додаткових 

засобів інформування, 

зокрема через 

месенджери , обраними 

на власний розсуд Банку. 

5.1. 

Надання інформації 

по рахунку засобами 

GSM-банкінгу, за 30 

днів  

15 грн./25 

грн. 

Щомісячно, авансом, в дату 

підключення послуги. При 

відсутності оплати, послуга 

не надається. 
Відновлюється автоматично 

з дати здійснення оплати за 

послугу. 

Послуга підключається 
автоматично при 

оформленні поточного 

рахунку з використанням 

електронних платіжних 
засобів. 

Сума комісії чергується: 

перший місяць - 15 грн., 

наступний - 20 грн., 

потім 15 грн. і т.д. 
Сервіс «GSM-Banking» 

призначений для надання 

Клієнту інформації про стан 

рахунку за допомогою 
повідомлень у текстовому 

форматі SMS на 

Зареєстрований номер 

мобільного телефону 
Клієнта або пуш-

повідомлень через 

мобільний додаток Банку, 

та Додаткових засобів 
інформування, зокрема 

через месенджери , 

обраними на власний 

розсуд Банку. 

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             



 
 

 

Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка)0
 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/пос

луги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/посл

уги 

Розмір 
тарифу 

Примітки до 
тарифу 

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття 

поточного рахунку 
Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного 

рахунку 

1.4. 

Щомісячна плата 

за обслуговування 

неактивного 
рахунку 

50 грн 

Плата стягується в 
перший робочий день 

кожного місяця з 

позитивного залишку 

коштів. Плата стягується, 
починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в 

якому рахунок було 

визначено, як 

неактивний. У випадку, 
якщо розмір залишку на 

поточному рахунку 

менше ніж розмір 

тарифу, щомісячна плата 
за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 
рахунків в іноземній 

валюті комісія стягується 

у валюті рахунку для 

подальшого продажу на 

МВРУ та зарахування на 
рахунок доходів банку в 

національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  
протягом 180 

календарних днів не 

було виконано жодної 

прибуткової або 
видаткової операції (в 

т.ч. за допомогою 

платіжної картки), за 

винятком операцій 
нарахування відсотків і 

списання комісійних 

винагород. Плата 

списується з позитивного 

залишку коштів. Даний 
тариф не застосовується, 

якщо до поточного 

рахунку прив'язані 

депозити (вклад та 
проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з 

ПК). 

1.4. 
Щомісячна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 
75 грн 

Плата стягується в перший 
робочий день кожного 

місяця з позитивного 

залишку коштів. Плата 

стягується, починаючи з 
місяця, наступного за 

місяцем, в якому рахунок 

було визначено, як 

неактивний. У випадку, 

якщо розмір залишку на 
поточному рахунку менше 

ніж розмір тарифу, 

щомісячна плата за 

неактивний рахунок 
встановлюється у розмірі 

залишку коштів на 

рахунку. З поточних 

рахунків в іноземній валюті 
комісія стягується у валюті 

рахунку для подальшого 

продажу на МВРУ та 

зарахування на рахунок 

доходів банку в 
національній валюті. 

Неактивний рахунок – це 

рахунок, за яким  протягом 

90 календарних днів не 
було виконано жодної 

прибуткової або видаткової 

операції (в т.ч. за 

допомогою платіжної 
картки), за винятком 

операцій нарахування 

відсотків і списання 

комісійних винагород. 
Плата списується з 

позитивного залишку 

коштів. Даний тариф не 

застосовується, якщо до 

поточного рахунку 
прив'язані депозити (вклад 

та проценти за вкладом 

виплачуються на ПР з ПК). 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною 

карткою 

3.3.1. 

Плата за 

конвертацію 
валюти транзакції 

по ПК в валюту 

рахунку (валюта 

транзакції USD, 
EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

1% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.3.1

. 

Плата за 

конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 
валюту рахунку 

(валюта транзакції 

USD, EUR, GBP, CHF, 

RUR, PLN) 

2% 
Оплата одноразово від 
суми операції у день 

надання послуги 

3.3.2. 

Плата за 

конвертацію 

валюти транзакції 
по ПК в валюту 

рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют 
(DCC) 

3% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

3.3.2

. 

Плата за 

конвертацію валюти 

транзакції по ПК в 

валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 
конверсію валют 

(DCC) 

4% 

Оплата одноразово від 

суми операції у день 

надання послуги 

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

0 - усі тарифи - без ПДВ, за виключенням тарифу 5.10. Плата за 

безпідставне оскарження трансакції             

 
 

Пакет послуг «WEEKEND CARD» 

Діючий тариф Тариф з 22.04.2022 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки 
до тарифу 

№ 
п/п 

Назва 
операції/послуги 

Розмір 
тарифу 

Примітки 
до тарифу 

  

1.7. 
Підключення до послуги 

GSM-банкінгу 

Входить у 
вартість 

пакету 

Сервіс «GSM-

Banking» 

призначений 

для надання 

Клієнту 
інформації про 

стан рахунку за 

допомогою 

повідомлень у 
текстовому 

форматі SMS на 

Зареєстрований 

номер 
мобільного 

телефону 

Клієнта або 

пуш-
повідомлень 

через мобільний 

1.7. Підключення до послуги GSM-

банкінгу 20 грн. 

Щомісячно, 

авансом, в 

дату 

підключення 

послуги при 
наявності за 

рахунком 

використаної 

кредитної лінії 
на дату 

списання 

комісії та 

наявності на 
рахунку 

коштів для 

оплати 

послуги. При 
відсутності 

оплати, 



додаток Банку, 

та Додаткових 

засобів 

інформування, 

зокрема через 
месенджери , 

обраними на 

власний розсуд 

Банку. 

послуга не 

надається. 

Відновлюєтьс

я автоматично 

з дати 
здійснення 

оплати за 

послугу. 

Послуга 
підключається 

за бажанням 

Клієнта. 

Сервіс «GSM-
Banking» 

призначений 

для надання 

Клієнту 

інформації 
про стан 

рахунку за 

допомогою 

повідомлень у 
текстовому 

форматі SMS 

на 

Зареєстрован
ий номер 

мобільного 

телефону 

Клієнта або 
пуш-

повідомлень 

через 

мобільний 

додаток 
Банку, та 

Додаткових 

засобів 

інформування
, зокрема 

через 

месенджери , 

обраними на 
власний 

розсуд Банку. 

Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 

5.1. 

Щорічна плата за 

обслуговування 

неактивного рахунку 

У розмірі 
залишку 

коштів на 

рахунку,  

але не 
більше 100 

грн 

Неактивний 

рахунок - 

рахунок за яким 

протягом 12 
(дванадцяти) 

календарних 

місяців 

власником 
рахунку не було 

виконано 

жодної 

прибуткової або 

видаткової 
операції (в т.ч. 

за допомогою 

платіжної 

картки), за 
винятком 

операцій 

нарахування 

відсотків і 
списання 

комісійних 

винагород, та 

якщо станом на 

дату стягнення 
плати залишок 

на рахунку 

складає менше 

100 грн/10 
USD/10 EUR. У 

випадку, якщо 

розмір залишку 

на поточному 
рахунку менше 

ніж розмір 

тарифу, плата 

за неактивний 
рахунок 

встановлюється 

у розмірі 

залишку коштів 

на рахунку. З 
поточних 

рахунків в 

іноземній валюті 

комісія 
стягується у 

валюті рахунку 

для подальшого 

продажу на 
МВРУ та 

зарахування на 

рахунок доходів 

банку в 

національній 
валюті. 

5.1. 
Щорічна плата за 

обслуговування неактивного 

рахунку 

У розмірі 

залишку коштів 

на рахунку,  

але не більше 
100 грн 

Неактивний 

рахунок - 

рахунок за яким 

протягом 3 
(трьох) 

календарних 

місяців 

власником 
рахунку не було 

виконано 

жодної 

прибуткової або 

видаткової 
операції (в т.ч. 

за допомогою 

платіжної 

картки), за 
винятком 

операцій 

нарахування 

відсотків і 
списання 

комісійних 

винагород, та 

якщо станом на 

дату стягнення 
плати залишок 

на рахунку 

складає менше 

100 грн/10 
USD/10 EUR. У 

випадку, якщо 

розмір залишку 

на поточному 
рахунку менше 

ніж розмір 

тарифу, плата 

за неактивний 
рахунок 

встановлюється 

у розмірі 

залишку коштів 

на рахунку. З 
поточних 

рахунків в 

іноземній 

валюті комісія 
стягується у 

валюті рахунку 

для подальшого 

продажу на 
МВРУ та 

зарахування на 

рахунок доходів 

банку в 

національній 
валюті. 

5.9. 

Плата за конвертацію 
валюти транзакції по ПК в 

валюту рахунку (валюта 

транзакції USD, EUR, GBP, 

CHF, RUR, PLN) 

1% 

Оплата 
одноразово від 

суми операції у 

день надання 

послуги 

5.9. 

Плата за конвертацію валюти 

транзакції по ПК в валюту 

рахунку (валюта транзакції 
USD, EUR, GBP, CHF, RUR, PLN) 

2% 

Оплата 
одноразово від 

суми операції у 

день надання 

послуги 



5.10. 

Плата за конвертацію 

валюти транзакції по ПК в 
валюту рахунку (інші 

валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC) 

3% 

Оплата 

одноразово від 
суми операції у 

день надання 

послуги 

5.10. 

Плата за конвертацію валюти 

транзакції по ПК в валюту 

рахунку (інші валюти)/ миттєву 

конверсію валют (DCC) 

4% 

Оплата 

одноразово від 
суми операції у 

день надання 

послуги 
* -  без ПДВ  

 
 
 

 


